
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 16-5-96

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη πραγματοποιήθηκε 

σήμερα στη 1.00 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη στην οποία μετείχαν 

οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννος Παπαντωνίου, Οικονομικών κ. Αλέκος 

Παπαδόπουλος, Ανάπτυξης κα Βάσω Παπανδρέου, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Κώστας 

Λαλιώτης, Δικαιοσύνης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και Τύπου & Μ.Μ.Ε. κ. Δημήτρης 

Ρέππας.

Μετά τη σύσκεψη που διήρκεσε δύο ώρες, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης 

έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους δημοσιογράφους:

“Συζητήσαμε σήμερα το θέμα της διαφάνειας στις δημόσιες προμήθειες και στα 

δημόσια έργα. Είναι γνωστό ' '  , - το θέμα

αυτό αποτελεί ένα κεντρικό πολιτικό θέμα για τον τόπο μας.

Εκείνο το οποίο επιζητεί η κοινή γνώμη είναι να υπάρξει διαφάνεια σε όλες τις 

δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα και να υπάρχει εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος. Γι’ αυτό υπάρχει και η απαίτηση του ελέγχου.

Ταυτόχρονα υπάρχει η απαίτηση της προώθησης-της αναπτυξιακής διαδικασίας 

και απαίτηση της αποτελεσματικότητας του οποιουδήποτε συστήματος ελέχγου 

ώστε να μην καθυστερεί η δραστηριότητα του δημόσιου τομέα.

Με' βάση κείμενα τα οποία είχαν προετοιμαστεί, διατυπώσαμε ορισμένες γενικές 

κατευθύνσεις. Η σκέψη είναι ότι όλο το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα, θα 

πρέπει να ενοποιηθεί σε μία κατεύθυνση. Και αυτές τις γενικές κατευθύνσεις, θα 

τις συζητήσουμε στην Κυβερνητική Επιτροπή της επόμενης Παρασκευής (24-5-

96).

Επιδίωξη θα είναι - και θα πραγματοποιηθεί αυτή η επιδίωξη, θα την 

υλοποιήσουμε - να υπάρξει ένας νέος νόμος ο οποίος θα καθιερώνει αρχές για 

μία συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Και μέσα σε αυτές τις αρχές και στους
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θεσμούς που θα δημιουργηθούν, θα ενταχθούν και οι υπάρχουσες πολλές 

ρυθμίσεις οι οποίες σήμερα παρουσιάζουν κενά ή δεν ταυτίζονται ή δημιουργούν 

τις δυνατότητες για ερωτηματικά και προβλήματα, όπως αυτά τα οποία 

απασχολούν σήμερα την κοινή γνώμη.

Το θέμα αυτό της διαφάνειας και του ελέγχου θα τελειώσει μέσα στον επόμενο 

χρόνο, πιστεύουμε κατά ένα τρόπο αποφασιστικό”.
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